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Apresentação # 1 – Emmanuel 
 

São nos momentos mais difíceis de nossa 
experiência terrena que vamos encontrar a 

verdadeira presença do amor!... 

Geralmente, quando sabemos tudo está de 
conformidade com os interesses materiais, 
somos defrontados com inúmeras criaturas 

que fazem de tudo para seguir conosco nesta 
aparente tranqüilidade que o jogo humano 

permite aos materialistas... 

 

Mas, como dizíamos um pouco acima, 
somente na tribulação e no sofrimento 
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causado pelas dificuldades da vida é que 
vamos testemunhar ao nosso redor aquelas 

criaturas, homens e mulheres, que 
verdadeiramente prezam por uma boa 

amizade e primam pela lealdade e pela 
devoção, quase beirando a santidade das 

Almas Gêmeas. 

Se precisamos de fôlego e bom animo para 
cruzar o mar revolto das paixões puramente 
terrenas, é indiscutível que somente com a 

liderança do sentimento superior em nossos 
corações que conquistaremos a vitória de uma 

Vida Feliz, criando para nós mesmos e para 
os outros uma alegria contagiante e cheia de 

belezas espirituais. 

Este é o esforço que deve ser empreendido 
por todos os espíritas que já se sentem 

realmente afeiçoados pelas coisas de Deus: o 
de ser honesto em suas intenções, e o de ser 

autentico em suas elevadas emoções. 

 

EMMANUEL 

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 26 de maio de 2017) 
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______________OBMEP 2017 
Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas                             
+ Escolas Privadas 

 

CALENDÁRIO DAS PROVAS – 1ª. FASE 

6 de junho (6), 3ª. feira. 

- Temos o # 6. 

- Temos: 6 + 3 = 9. 

PODEMOS DEDUZIR: 6 & 9. 
   Os enigmáticos meses (6) de junho e (9) de 
setembro, do ano de 2012, quando o nosso 
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) deu inicio e 
completou a primeira parte original da sua 
primeira obra pela mediunidade psicográfica, 
propriamente dita, “MENSAGENS DE ALÉM-
TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela 
Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 
Clara de Assis, em homenagem ao livro 
“VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (por 
psicografia de Chico Xavier/Editora da FEB), quando 
o # 9 também representa a 9ª. Esfera Espiritual 
da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), de 
onde tem partido a maior parte das Entidades da 
Luz que tem lhe auxiliado na produção dos seus 
livros psicográficos.  
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   Quando precisamos nos lembrar do titulo de família: São 
Luis IX (9) de França. 
 

   

Vivaldo Filho e sua encarnação passada como Rei Luis IX de França. 

_________________ 
   Presenciamos (acima) mais um precioso conjunto 
elementos matemáticos que evidenciam a conexão 
dos elevados serviços educativos do Brasil com as 
sagradas tarefas de São Luis IX (Vivaldo Filho), já 
que a sua “Numerologia Espírita” está 
integralmente alinhada com a Ciência Humana e 
tendo o Espiritismo como fundamento moral de sua 
missão, e como sabemos tendo sido ele o diretor 
espiritual das atividades de Allan Kardec na 
“Sociedade Espírita de Paris”, no século XIX. 

   Mas precisamos concluir este nosso breve estudo 
sobre a OBMEP 2017: 
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CALENDÁRIO DAS PROVAS – 2ª. FASE 

16 de setembro (9), sábado: 7º. dia da semana. 

(às 14:30hs) 

- Temos o # 1 + 6 = 7. 

- Temos: 9. 

- Temos: 7 (do sábado) 

- Temos: 1 + 4 + 3 = 8. 

   Podemos deduzir as coisas da seguinte maneira: 

- 7 (2x): Como se o Céu desejasse confirmar a 
origem toda divina do nascimento (mês julho) de 
Vivaldo Filho (São Luis) a partir desse novo 
esquema matemático de Decodificação dos Sinais 
e Códigos Secretos de Deus do Espiritismo. 

   Quando: 

- 9 + 8 = 17. 

 Teremos: 

- 10: O exato dia (10) do nascimento de 
Vivaldo Filho (São Luis). 

- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento 
de Vivaldo Filho (São Luis). 

_____________ 

   Façamos alguma coisa a mais para que não 
pairem duvidas quanto às nossas Revelações 
Espirituais sobre A VOLTA de São Luis IX ao solo 
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brasileiro e a sua missão junto ao Consolador 
Prometido em terras do Cruzeiro: 

 

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DA OBMEP 2017 

20 de fevereiro (2). 

DIVULGAÇÃO DOS PREMIADOS 

22 de novembro (11). 

- 2 + 2 = 4: O exato mês (4) de abril do 
nascimento de São Luis (Vivaldo Filho). 

- 2 + 2 + 1 + 1 = 6. 

   Nota do médium: Um estudo matemático minucioso e 
detalhado dos capítulos IV e VI de “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo” levará o estudante dessa nova 
ciência matemática espírita a novas elucidações quanto ao 
que o autor desta Apresentação está se referindo, 
forçosamente o levando a compreender a exata conexão 
dos fatos aritméticos aqui apresentados com as ocorrências 
de natureza reencarnacionista sobre São Luis/Vivaldo Filho. 

   COMO ESTAMOS VERIFICANDO OS ELEMENTOS 
NUMÉRICOS, QUE CONJUGADOS, SE APRESENTAM 
COMO ABSOLUTAS EVIDÊNCIAS MATEMÁTICAS DA 
VOLTA DE SÃO LUIS, NA PERSONALIDADE DE 
VIVALDO P. S. FILHO, QUANDO OBSERVAMOS QUE 
ESTE RESULTADO DE AGORA SE ENQUADRA E SE 
ALINHA AO ANTERIOR, POIS FALTAVA O ANO 
(1964) DO NASCIMENTO DE VIVALDO FILHO.  

   BASTANDO-NOS APENAS QUE O ENQUADREMOS 
DA MANEIRA CORRETA: 10/07/19 6 E 4. 
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   Observemos também que no comecinho desse 
nosso estudo apareceu o # 6, sendo este mesmo           
# 6 encontrado agora em sua finalização, pelo 
menos dentro desse nosso particular esquema de 
decodificação dos Sinais e Códigos Secretos 
de Deus do Espiritismo, obviamente que 
tentando levantar elementos matemáticos que 
possam sugerir, e até mesmo comprovar, que as 
tarefas de Vivaldo P. S. Filho (a atual encarnação 
de São Luis de França) vêm seguindo de maneira 
harmônica com as mais elevadas tarefas (e 
dificuldades!) da sociedade humana encarnada, 
seja no Brasil, na França, na América do Norte, ou 
em qualquer outra parte do Globo planetário. 

   

   Gabriel Delanne 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 25-26 de maio de 2017) 

http://www.obmep.org.br/calendario.htm  

As informações sobre datas da 1ª. e 2ª. fases da OBMEP 2017                         
foram acessadas pelo médium da Internet em 25/05/2017. 
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___________São Luis IX (9)                                         
e a 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência). 
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OS ASTROS ENCANTAM!... 
Com Diversos Espíritos 

 

Vivaldo P. S. Filho                                                          

& Gabriel Delanne 

 

“Paulo e Estevão”: O livro preferido por Chico Xavier. 

____ “Se não tivesse caridade, tudo isso de nada me 
serviria.” (São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios. O Evangelho Segundo 

o Espiritismo, capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Em Homenagem aos Espíritos da                
9ª. Esfera Espiritual da Terra             

(Arte em geral ou Cultural e Ciência) 

  

  

São Luis IX (9) e a                                  
Nova Genealogia do Cristo 
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As imagens, e os pequenos extratos, apresentadas neste 
trabalho espiritual:                                                                             

“Os Astros Encantam” foram capturados em fontes 
diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista. 

Por isso, rogamos aos detentores de seus direitos autorais levarem 
em consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de 

utilidade pública, por força da Caridade, por conta do sentimento de 
solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 
desejo, por parte do médium Vivaldo P. S. Filho, de aferir 

qualquer lucro financeiro. 
 

1a edição:  2017 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual de Gabriel 
Delanne vem complementar as obras anteriores de 
nossa lavra mediúnica que fazem referência à atual 
Missão do Espírito São Luis de França (já reencarnado 
no Brasil), que, à época da Codificação Espírita, foi o 
Presidente Espiritual da “Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas”, orientando de mais perto os 
sagrados serviços de Allan Kardec junto à Falange da 
Verdade.  
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TAMBÉM EM COMEMORAÇÃO AOS                               

160 ANOS DO ESPIRITISMO                           
NASCIDO EM PARIS, FRANÇA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 1857.                    

 
Galeria de Valois, no Palais Royal, local de lançamento de O Livros dos 

Espíritos em 1857. 

   Como diria Emmanuel (por Chico Xavier): “O 
trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 
continuado de serviço empolgante e trabalho 
renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão 
continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter 
solução de continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 
mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 
algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 
nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 
   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação 
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado 
integralmente À DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o 
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua 
venda. 
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    Nota do médium: Rogamos aos nossos amigos 
leitores que queiram nos perdoar a grande deficiência 
cultural, pois apesar de darmos o maior cuidado às revisões 
de texto em nossos livros (E-books) mediúnicos, é natural 
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que ocorra alguma falha, principalmente em decorrência de 
meu pessoal e limitado conhecimento de gramática.  
 

 

     
 

    
   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 
e atentos, não substituem a cooperação dos 
especialistas encarnados da língua portuguesa, que, 
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de 
uma revisão considerável de nossa humilde obra 
psicográfica. 
______________ 
 
   Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os 
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito 
humildes, vamos procurando corrigir os erros em outras 
(futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos queridos 
leitores o máximo de agradabilidade em suas leituras, 
retribuindo em nosso máximo todo o carinho que temos 
recebido por meio de singelas manifestações de apreço e 
respeito ao nosso serviço mediúnico...  
 

   Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por 
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil que, por 
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meio da Internet, sempre estão nos ofertando o 
próprio coração com palavras de incentivo, quando, de 
minha insignificante parte, peço que me mantenham em 
suas preces à Jesus, visto que a tarefa de qualquer 
medianeiro, pelo menos nos arraiais da Doutrina dos 
Espíritos, quando ele se despoja por completo dos 
interesses mercadológicos, sempre em contrário 
caminho aos interesses de Jesus Cristo para com a tarefa 
da Cristandade, como um todo, todo trabalho na 
mediunidade orientada em Allan Kardec e Francisco 
Cândido Xavier deverá ser sempre, e invariavelmente, 
“gratuita”. 
 

 
                                               
   Meus irmãos! esta é uma regra que deve ser empreendida por 
cada um de nós, sem distinção, a da Mediunidade Gratuita, pois 
não há como compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma 
pessoa que se diga em labor mediúnico, seja qual for a sua 
especialidade, venha a aceitar dinheiro para si mesmo, sob 
qualquer alegação, como se as coisas sagradas do Mais Alto 
estivessem à disposição das criaturas simplórias da Terra, quando 
se diz respeito à nossa tarefa junto aos Seres Celestiais. 
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 “É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus 
com o selo de “Neio Lúcio”, em outros lugares. Não se 
espantem! Sou eu mesmo, tentando imprimir novas 

modalidades à minha tarefa no trabalho e na confraternização. 
Procurem no fundo, não na superfície.” 

 

– Neio Lúcio 
 

(Francisco C. Xavier, “Colheita do Bem”, Ed. Vinha de Luz) 
_____________________ 

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

...Seu livro, tenho certeza, “será lido por muitos leitores” 
que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

como, por exemplo, a USP; na de Juiz de Fora e a de Minas 
Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA... 

Tomo a liberdade de alertá-lo, desde agora: muitos leitores se 
levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 
preparados”, farão críticas, salvaguardando André Luiz... 

- Dr. ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura, em Uberaba/MG, 03 de 
fevereiro de 2011) 

Extrato da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho. 
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A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 
APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E 
PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA 
DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” 

SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA 
SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 
PARTICULARMENTE, MAS UMA RECIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 
E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 
RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 
AUTENTICIDADE DOS FENOMENOS DA 

“REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & MÚLTIPLA”, 
PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 
SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 
UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

A Equipe da Verdade 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015) 
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“Dá-se o mesmo com a questão que nos 
ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 
separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 
materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 
concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de 
múltiplas observações, que tiram sua 
autoridade da concordância existente 

entre elas”.  

  

– Allan Kardec 
(Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano IX, março de 

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 
parte I, 1ª. edição, FEB, 2004). O destaque no texto 

de Kardec é nosso. 
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Mais uma “Pequena” Nota Especial do 
Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 
Carla Araújo, em um dos épicos Especiais de Televisão co-
produzido por ele mesmo, na TV Itapoan (SBT Bahia), em 

homenagem ao Rei do Rock, Elvis Presley. Agosto de 1991. 

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 
graduado Benfeitor Espiritual (embora ele tenha preferência 
de se apresentar à nossa visão mediúnica como Chico 
Xavier, às vezes, e segundo as circunstancias psíquicas 
que envolvem o comunicado, ou seja, a depender da 
natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 
doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 
personalidade marcante do grande Codificador do 
Espiritismo, o que naturalmente nos deixa completamente 
envolvido pela emoção e pela sensibilidade de sua 
presença, sempre segura, sóbria e sábia, embora muito 
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simples, e muito amável!), nos orienta que o caráter de 
“novo”, aqui apresentado pela Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, apenas se constitui de 
um “simbólico” apêndice, um detalhe mesmo, devotado ao 
sentido de expressar uma vestimenta nova, ou antes, uma 
roupagem atual, e específica, da conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo, ele, o caráter muito 
particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência dos 
Números, que, acreditamos, tanto eu mesmo, como os 
meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo veículo de 
averiguação das, ainda, Desconhecidas e Grandes 
Verdades da Criação, dentro de suas disciplinas 
particulares e especializadas. 

 

(Sob a orientação de André Luiz) 
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Uma Nova “Pequena” Nota 
Especial do Médium 

   

   O Espírito André Luiz, que é um dos nossos mais graduados 
e atuantes Benfeitores Espirituais, embora ele tenha 
preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como o 
celebre Dr. Carlos Chagas, às vezes, e segundo as 
circunstancias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 
a natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 
doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 
personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 
Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 
ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 
HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 
OS NOSSOS ESPÍRITOS, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 
DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 
E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 
PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 
QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO 
TEMPO E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO 
INVÍSIVEL, não desconsiderando que os Espíritos infelizes e 
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altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, 
mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 
acessar as suas, ou as “nossas” INÚMERAS memórias 
pregressas, quando, neste caso, procuram devassar 
determinados conhecimentos arquivados e mantidos de 
maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso 
corpo caloso, que tenhamos assimilado no tramite natural de 
nossa evolução intelectual, levando em consideração que 
determinadas fraquezas morais e emocionais que 
aparentemente já foram esquecidas por nós, também sejam de 
seus interesses, imediatos ou não, E REAFIRMA-NOS QUE O 
CARATER DE  “NOVO”, agora apresentado pela Nova 
Ciência da “Numerologia Espírita”, segue 
apenas o ritmo mais que natural da Evolução do 
Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 
e a uma maneira sempre diversa de lhe conduzir os estudos, 
sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 
conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 
atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 
eficiente “Numerologia de Pitágoras”, reconhecendo, ele, o 
caráter muito particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência 
Psicológica dos Números. 
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   Vejamos de que maneira podemos nos instruir pela palavra 
do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 
Xavier, em “O CONSOLADOR” (Editora da FEB), perguntas 
140, 141 e, em particular, a de 142, quando responde o 
benfeitor:  

   

   - “Uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises 
nos domínios da numerologia, fugindo ao escopo de 
nossas cogitações espirituais. E continua: ”Os números, 
como as vibrações, possuem a sua mística natural, 
mas, em face de nossos imperativos de educação, temos 
de convir que todos os números, como todas as 
vibrações, serão sagrados para nós, quando houvermos 
santificado o coração para Deus, sendo justo, nesse 
particular, copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o 
sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os 
homens, porem, os homens não foram criados para os 
números.” (Os grifos são nossos). 
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   Vejamos o seguinte extrato que pinçamos de nossa quarta 
obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação 
do Amor”, já nos apontamentos finais, quando, por nossa 
vez, apresentamos uma importantíssima opinião do grande 
médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

 

   (...) Será de extrema conveniência que os estudiosos da 
Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 
princípios de origem Superior, atentem para a importância do 
extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 
tempo”, do confrade Hércio Marcos C. Arantes (Cap. 1, item 
16, Ed. IDE, 6ª. Edição – setembro 2005 -  Araras/SP), que 
nos traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico 
Xavier) para uma melhor compreensão de nossos 
apontamentos à luz da Espiritualidade, que ora nos assiste e 
transmitem-nos as informações acima, lembrando ainda que 
o extrato a seguir foi encontrado dias após a elaboração do 
texto acima. Vejamos: P – Pessoalmente, e por experiência 
própria, acredito na influência dos números na vida das 
pessoas, ou da comunidade. A Bíblia contém citação 
freqüente de certos números, por exemplo: a criação do 
mundo em 7 dias, o sonho de José com as 7 vacas magras e 
7 gordas, o perdão deve ser dado setenta vezes sete, o 
Apocalipse cita o número 7 dezessete vezes, etc. Até que 
ponto se pode crer na presença dos números em nossas 
vidas? R – A numerologia deve trazer em si um mundo vasto 
de significações, que demanda estudos adequados com a 
supervisão de especialistas do assunto. Não disponho de 
elementos para confirmar ou negar as assertivas das 
autoridades que se manifestam nessa área de investigações 
espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de que, em nosso 
renascimento já trazemos, por inspiração dos Benfeitores 
Espirituais que nos assistem, a influência dos números de 
que estejamos necessitados para que a vida nos conceda o 
melhor que sejamos dignos de receber. E isso acontecerá, até 
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que possamos conquistar a numerologia como ciência para o 
domínio de nossos conhecimentos. (...). 

Nota do médium: Os grifos são meus. 

 

 

“Os Números são a Linguagem Universal 
ofertada por Deus aos humanos como 

confirmação da verdade.” 
– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 
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Dedicatória Especial 

 

Vivaldo Filho (São Luis) & Maria Isaura (Branca de Castela)  

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                
Maria Isaura Campos Cabral                                                                            

(A Reencarnação da Rainha Branca de Castela) por tudo de bom 
e de generosidade que nos lecionou durante a minha atual 

existência, quando, neste ano de 2017, completo 53 anos de idade. 
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O Espírito do Dr. Inácio Ferreira Interpreta a  

“Numerologia Espírita” 
       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que 

o desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao 
luxo de se considerar “algo novo”, a não ser no exclusivo 
sentido da metodologia, ou da mecânica, que se utiliza para 
fazer luzir do Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE 
DEUS, invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida 
planetária, dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos 
apenas que lhes devassemos a intimidade da maneira 
matematicamente correta, que é através da própria obra 
Espírita, de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, muito 
especialmente, pela própria natureza dos seus 
inquestionáveis méritos mediúnicos, quanto científicos, 
assim como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento). 

     

     Ela não para diante da Ciência humana, não se limita a esta. 
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   Pelo contrário, ela avança e dá subsídios para que os seres 
encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira 
possível diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do 
Plano Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 
pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e 
fora do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 
Espiritismo uma Doutrina eminentemente Evangélica, não 
podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu 
também de maneira cientificamente racional e lógica.  
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Dr. Inácio Ferreira 
 

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 
do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”, 
com a devida adaptação para este novo livro de Elizabeth 
d´Espérance. 
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Apresentação # 5 – Clara de Assis 

 

Clara de Assis 

Co-autora do primeiro livro psicográfico por 
Vivaldo Filho: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”. 
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A humanidade vai avançando como Deus 

quer, e como ele nos permite caminhar!... 

Em decorrência disto, não estamos desejando 
afirmar que as coisas da vida moral dos 

seres da Terra estejam como estão por favor 
exclusivo do Senhor... Não, não mesmo, 

principalmente quando reconhecemos que 
poderíamos estar fazendo um algo a mais 

em relação a nossa vida intima. 

Que vejam nas minhas palavras apenas a 
sincera convicção de que todos nós, enquanto 
Espíritos Imortais, nos movimentamos sob o 
clarão do Poder do Criador, cabendo a cada 
um de nós, seus filhos ou suas criaturas, 

entender que pelo nosso esforço é que vamos 
nos ajustando à célula central desse 

Inesgotável Organismo Universal, favorecidos 
pela Lei de Liberdade, é certo, mas jamais 

escapando da fatalidade da Lei do Trabalho. 

Esforcemo-nos, meus filhos.  
 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28 de maio de 2017) 
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Prefácio de Veneranda 

 
Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 – 1336 

Isabel de Portugal 

1397 - 1471 
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O Prefácio da Mentora 
TEXTO COMEMORATIVO EXTRAÍDO DO LIVRO # 39. 

   O nosso querido médium-mentor Vivaldo Filho 
tem marcado a sua humilde presença dentro do 
movimento espírita contemporâneo como um estudioso 
da solida obra de Allan Kardec quanto a de Francisco 
Cândido Xavier, naturalmente se enriquecendo e nos 
enriquecendo pelas diversas Entidades da Luz que, de 
maneira precisa, objetiva, e equilibrada, vem ofertando 
aos Dois Planos da Vida o que podemos 
conceitualmente denominar de A Substancia e a 
Conseqüência Matemática do Espiritismo, pois não 
há como não nos estarrecer diante de um universo tão 
intenso e tão deslumbrante de conhecimentos 
espirituais acerca da Matemática de Deus. 

  Foram até aqui CINCO (5) ANOS de intenso labor 
psicográfico desde meados de junho de 2012, embora 
a sua mediunidade tenha se iniciado no ano de 1996, 
por isso mesmo nós todos temos muito o que 
comemorar, já que temos diante de nós A VOLTA do 
grande Espírito São Luis, o Presidente Espiritual da 
“Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, o 
carinhoso Instrutor de Allan Kardec. 

   Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 12 de maio de 2017) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 
antigos, quanto aos novos, leitores que a querida Entidade 
Veneranda usa de um pseudônimo (livro “Nosso Lar”, André 
Luiz/Chico Xavier, FEB), já que, por intermédio da faculdade 
mediúnica de Francisco Cândido Xavier, fora-nos possível saber que, 
a mesma, se trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha 
Santa de Portugal, como consta da obra espírita: “ISABEL 
– A mulher que reinou com o coração”, autoria de Maria José 
Cunha (Editora Vinha de Luz, Belo Horizonte/MG, 2012). 

   A Rainha Isabel de Aragão, conhecida entre os católicos como a 
Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou 
célebre pelo maravilhoso, e único feito, da transfiguração de 
pães em rosas.  

   Ela é reverenciada no dia 4 de Julho, data do seu falecimento. 

   De minha parte, posso testemunhar que ela foi a 
reencarnação de Isabel, prima de Maria, e mãe de São João 
Batista. 

________________________ 

   

A Visitação de Nossa Senhora à Santa Isabel, mãe de S. João Batista.  

Maria foi às montanhas, a uma cidade de Judá. (Lc 1:39). 

http://clicaeveja.blogspot.com.br/2012/07/aparicao-de-jacarei-spbrasil-livro.html 
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PRIMEIRA PARTE 

As Mensagens 
 

Dos Astros 
__________ 

 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela 
riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande 

Eurípedes Barsanulfo) do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e 
trabalham, da referida 9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou 
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”, 
pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina 
Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está 
localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente 
na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o 
projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 
tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 
natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 
nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 
pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 
nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 
“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos      
André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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Os Três Patetas 

 
The Three Stooges (no Brasil, Os Três Patetas; em Portugal, Os Três 

Estarolas) foi um grupo cômico norte-americano do século XX, em atividade 
desde 1922 até 1970, mais conhecido por seus numerosos curtas-metragens. 

Sua comicidade era marcada pela extrema comédia pastelão e farsa física. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Three_Stooges  
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_______Capítulo 1                                                           
OS ASTROS ENCANTAM!... 

 

   - Parece que estamos diante de um grande circo, 
vocês não acham? – começa o diálogo entre “Os 
Três Patetas”, por Moe. 

   - Hum, não sei não. – Fala o Larry. 

   - Como assim, “não sei não”?! Parece até que 
você está cego. – Retruca o Curly. 

   O Larry parou por uns instantes de brincar com 
umas cartas embaralhadas, e voltou à carga: 

   - É que por mais que vejamos graça em uma ou 
outra situação pela qual vive e se manifesta os 
nossos irmãos da vida terrena, não consigo encarar 
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tanta penúria como um circo, que geralmente nos 
faz rir e não apenas chorar. 

   - Hummm – voltam Moe e Curly. 

  

“O trio mais biruta das telas: Os Três Patetas.” 

   Como os dois amigos pareciam agora um pouco 
mais reflexivos, Larry tratou de descartar todo o 
potencial psicológico que trazia ao coração: 

   - Eu sei muito bem que numa sociedade ainda tão 
em busca de bons exemplos, como a que vivem os 
amigos da Terra, os que lá (ou ai) residem 
precisarão de muito tempo para conseguir fazer 
com que as coisas, que dizem respeito a sua 
evolução, possam florescer de maneira com que 
todos venham a lhes perceber a beleza, não 
somente a beleza do carro do ano, do perfume caro, 
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ou da roupa de marca, mas aquela que está dentro 
do seu coração, e que fará com que todos passem a 
ser realmente alegres e felizes, pois não temos 
como comparar as delícias de um sentimento puro 
e verdadeiro com o vinho amargo de uma 
existência somente voltada para o que é artificial. 

   Se os nossos irmãos terrenos pararem um pouco 
de buscar alegria “na cachaça” do materialismo 
doentio, com certeza que logo, logo, não mais terão 
necessidades de buscarem por dias melhores, pois 
que passarão a viver cada instante como uma 
suprema felicidade celestial. 

   A beleza verdadeira, a que nos dá alegria sem 
máculas, está dentro de cada um de nós, 
busquemo-la no coração dos que prezam por uma 
existência pacifica e cheia de amor.  
 

Gabriel Delanne 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28 de maio de 2017)  

Dialogo anotado na 9ª. Esfera Espiritual da Terra. 

   Nota do médium: Somente quem vê e sente os 
Espíritos de Luz pode avaliar o que vem a ser a alegria 
e a felicidade dos Planos Superiores da Vida Maior, pois 
um único suspiro de alegria da parte de cada um deles 
é capaz de nos deixar num êxtase tão elevado que ao 
invés de sorrir acabamos por chorar de tão grande 
felicidade... Eu creio que ainda não temos coração 
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suficientemente purificado na Terra para poder avaliar 
tamanha emoção espiritual em sua integralidade. 

 

   Por mais que eles nos deixem vê-los e senti-los, é 
certo que fazem de tudo para que as suas emanações 
fluídicas de alegria não nos atinjam o corpo somático 
de cheio, com as irradiações que naturalmente lhes 
pertencem, com isso evitando que cheguemos até a 
desencarnar por meio de um eventual deleite 
transcendental. 

   Quanto às suas lágrimas de tristeza e apreensão, por 
outro lado, serão capazes de arrasar com uma legião 
inteira de Espíritos, quanto de vida material, e por 
isso mesmo, como eu já pude testemunhar pela minha 
clarividência, nada mais insólito do que observar-lhes 
penetrando a atmosfera terrena como se as suas 
delicadas lágrimas fossem verdadeiros clarões 
diamantinos de dor profunda, incomparável na 
linguagem dos seres vivos da Terra. 
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Cary Grant 

 
Cary Grant, nome artístico de Archibald Alexander Leach, (Bristol, 18 de 

janeiro de 1904 — Davenport, 29 de novembro de 1986) foi 
um ator estadunidense nascido na Inglaterra. É mais conhecido por suas parcerias com 

grandes diretores, como Alfred Hitchcock e Howard Hawks, e pela elegância que sempre 
demonstrou nas telas. Foi nele em que o escritor inglês Ian Fleming se baseou para criar o 

personagem 007. O convite lhe foi feito  mas foi recusado e aceite por Sean Connery. O 
ator encerrou sua carreira no cinema em 1966 com o filme Walk, Don't Run, pois segundo 

ele, estava velho para interpretar papéis principais e os seus fãs não aceitariam vê-lo 
como coadjuvante/secundário. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cary_Grant  
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_______Capítulo 2                                                           
OS ASTROS ENCANTAM!... 

 

    Não podemos pensar em tristeza, principalmente 
por sabermos que a gloriosa mensagem do Cristo é 
uma Hosana à esperança, a dias encantadores e 
melhores!... 

   Seguimos por caminhos difíceis, mesmo para nós 
que estamos Do Outro Lado da Vida, já que tudo de 
terrível que choca o homem terreno, até certo 
ponto, afeta os seres espirituais desencarnados, 
evidentemente que os que mais sofrem são aqueles 
que vivem suas reencarnações (sim!) numa 
dimensão espiritual, ou sub-dimensão, mais 
próxima da experiência dos meus irmãos da carne, 
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entretanto, não podemos deixar de confiar que 
Deus é Bom e que vela pela criatura encarnada e 
desencarnada onde quer que ela se encontre, ou 
por meio de qualquer maneira de vida que ela tenha 
escolhido para viver, pois não podemos nos 
esquecer que Deus é Pai Misericordioso de todos e 
age sobre todas as cabeças, se bem que não tolera 
maldades da parte de nenhum de nós, visto que nos 
dá o frio conforme o cobertor, ou seja, sempre tem 
para cada um de nós uma determinada reação 
segundo cada uma de nossas ações, no bem ou no 
mal. 

  

   Ah! mas alguns, infantilmente, argumentarão que 
não sabem definir ainda onde está o bem e nem 
onde se encontra o mal, desculpando-se perante a 
Inteligência Suprema da Vida e Causa Primária de 
Todas as Coisas, pela maneira terrível e escabrosa 
como vem tratando os seus semelhantes... E com 
isso, tentando também desculpar-se diante dos 
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infortunados que se tornaram suas vitimas, objetos 
deliciosos de suas tentações e desejos. 

   Quando a resposta para o mundo, em relação a 
nossa conduta diante dos demais seres, o Senhor 
Jesus já nos deu:  

_______________ 

“Assim, tudo quanto quereis que os homens 
vos façam, assim também fazei vós a eles, 

pois esta é a Lei e os Profetas.”                                                           

– Jesus (Mateus 7:12) 

“O Novo Testamento”, tradução do original em grego, por Haroldo 
Dutra Dias, 1ª. edição, Editora CEI, 2010. 

_______________ 

   Com isso, meus caros filhos da Terra, me curvo 
diante de cada um de vocês rogando as suas preces 
em favor dos que ainda não querem caminhar pela 
segurança do Evangelho de Jesus Cristo. 

   O momento é aflitivo, mas também rico, 
imensamente rico, em oportunidades de iluminação, 
já que é no martírio onde mais conseguimos nos 
aproximar dos santos, segundo a nossa resistência 
e a nossa capacidade de superação. 

Cary Grant 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28 de maio de 2017) 
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   Nota do médium: Este querido Amigo Espiritual 
aparece para a minha vidência mediúnica tão elegante 
e agradável quando o vemos pelos seus famosos filmes 
de Hollywood, deixando transparecer em seu corpo e 
roupas astrais uma variedade de cores delicadas e 
vivas.  

   Ele me parece ser um Espírito bastante feliz, sabe o 
que quer e o que procura da vida, deixando-me, 
também, encantado pelo atraente frescor de sua 
personalidade entusiasmada, cativante, e alegre. 

   Um gentleman em todos os aspectos. 

   Uma de suas mais preferidas atuações no Plano 
Material é ajudar fluidicamente as pessoas viciadas em 
drogas, principalmente as ilícitas. Quando, segundo 
ele, cada uma dessas cores brilhantes que eu vi 
irradiando-se de sua psicosfera pessoal e das suas 
roupas, calça e camisa de poliéster, bem ao estilo dos 
anos de 1960, traz em sua intimidade especifica 
substancias químicas que, cada uma a sua maneira, 
serão absorvidas pelos enfermos encarnados, tanto 
pelos poros materiais como pelos centros de força, 
propriamente ditos, atuado cada coloração com 
elementos de sua natureza pessoal nas linhas de força 
do corpo físico e do perispírito do ser atendido.  
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Jack Lemmon 

 
John Uhler Lemmon III (Newton, 8 de fevereiro de 1925 — Los Angeles, 27 de 

junho de 2001), mais conhecido como Jack Lemmon, foi um premiado ator norte-
americano. Iniciou a carreira no cinema com o filme Demônio de mulher, em 1954. 

Com Mister Roberts, em 1955, ganhou seu primeiro prêmio, o Óscar de Melhor Ator 
(coadjuvante/secundário). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jack_Lemmon  
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_______Capítulo 3                                                           
OS ASTROS ENCANTAM!... 

 

    Absolutamente, não tenho do que me queixar da 
vida... Deus tem sido muito generoso comigo, não 
apenas dando-me paciência para tolerar os 
inimigos, aliás, quem não os tem?... mas me 
favorecendo com todos os tipos de facilidades 
humanas, e por isso mesmo me embebedei na 
alegria do mundo, empolgado pelas aparências dos 
que saltam foguetes diante dos que triunfam 
materialmente... 

   Sei muito bem, hoje mais do que antes, que as 
facilidades que encontramos durante as nossas 
vidas sucessivas no mundo material, por assim 
dizer, são graves compromissos que assumimos 
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com a nossa própria consciência diante da 
superlativa verdade de Jesus: “É mais fácil um 
camelo passar pelo buraco de uma agulha do 
que um rico entrar no Reino de Deus.” 

 

   Por isso mesmo que atualmente tenho pensado 
muito antes de pedir uma nova experiência terrena, 
não porque eu me sinta temeroso em conquistar 
triunfos e tributos, louros e sucessos materiais, 
mesmo porque sei que tenho “talento” para isso, 
mas pelo fato de não me sentir ainda 
necessariamente seguro para controlar os meus 
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impulsos de vitória, por força mesmo dessa minha 
especialidade intelectual, oferecendo ao meu 
próprio ego a felicidade de sofrer o suficiente para 
trabalhar a minha personalidade um tanto 
desconfiada e arrogante, já que todos nós 
precisamos nos amar, amarmo-nos como 
verdadeiros irmãos, oferecendo ao amigo, ou à 
amiga, que caminha ao nosso lado a alegria de 
nossa sincera devoção. 

   Se hoje sou muito feliz, não foi uma conquista 
realizada pelas minhas vitórias particulares no 
mundo, mas pelo fato de eu ter podido fazer a 
alegria de algumas pessoas pela Caridade. 

   Sim, antes de tudo, e acima de tudo, me salvei 
pela Caridade. 

   É fácil ser culto e inteligente. 

   Mas ser bom, verdadeiramente ser bom, eis a 
questão. 
 

   Jack Lemmon 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 29 de maio de 2017) 

   Nota do médium: Ele aqui faz uma autocrítica, 
possivelmente deixando a descoberto uma parte de sua 
personalidade, já que, se ele não era de badalação, 
nem por isso deixou de ser vaidoso e orgulhoso. 
(Risos). 
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   Por mais que eu não entenda as suas fortes 
observações em relação a sua personalidade “tímida”, 
sei que ele deve ter os seus próprios motivos para 
grafar essa carta espiritual, quase que se 
decompondo moralmente, já que, pelo pouco que li 
a seu respeito, ele foi um verdadeiro homem de bem...  

   Como vemos, como é quase rotina observar entre os 
que partem para o Mais Alto, ele tinha, ou tem (risos), 
muitos motivos para estar insatisfeito com a sua última 
encarnação entre nós, particularmente no que diz 
respeito a sua rotina de ficar em casa, longe das 
badalações públicas, mas também fora do serviço 
humanitário que poderia realizar numa dessas 
oportunidades glamorosas junto aos seus colegas de 
Hollywood.  

   Talvez por isso que ele tenha afiançado que todos 
nós temos os nossos “inimigos”. E por isso mesmo, 
precisamos estar atentos para a nossa conduta diante 
dos que nos julgam pelos nossos atos, antes que pelas 
palavras. 

   Evidentemente, que aqui não estou endossando 
que devamos comparecer a qualquer e todo o tipo 
de evento social, o que seria uma temeridade para 
qualquer espírita e médium, em particular, porém às 
vezes precisamos entender que a nossa visita a 
determinados eventos, mesmo que cordial e rápida, 
poderá nos trazer muito mais alegrias do que se 
estivéssemos somente na presença de nossa acanhada 
personalidade.  

   Ele me deixou saber que ele não mudou muito os 
seus hábitos solitários nestes últimos anos, embora a 
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vida social do Outro Lado segue um curso 
diametralmente múltiplo ao que vemos por aqui, pelo 
menos na sua Dimensão espiritual, que é elevada, onde 
os Espíritos, que são ”gente” como a gente, prezam por 
uma qualidade inexpugnável de suas ações, sejam em 
sociedade ou em privacidade, de qualquer maneira 
estão muito a frente de nós em termos de qualidade de 
vida. 

 

   Ainda, segundo ele, precisamos compreender que no 
Universo existe uma infinita quantidade de vida 
humana e não humana, e por isso mesmo cada uma se 
adequando à espécie de humanidade a que está 
circunscrita, sem que haja necessariamente uma 
barreira social entre uma civilização e outra, seja 
da Terra ou de outros Planetas. 

   Ele afirma: “A evolução se perde no horizonte do 
Infinito.” 
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As séries de TV dos anos 60 são um delicioso meio de 
ilustração de como se passa a vida em outros sistemas de 

mundos pelo Espaço. 

   Sempre que vejo o mundo espiritual de maneira mais 
ostensiva me recordo das palavras de Chico Xavier 
durante um dos épicos programas “Pinga-Fogo”, na 
TV TUPI de São Paulo, em 1972, quando ele se refere 
ao Mundo dos Espíritos, ou antes, os seus habitantes 
como extraterrestres, com isso desmistificando o 
assunto que geralmente empolga as pessoas pelo 
espetáculo da ficção científica. 

   Que Deus abençoe esse grande astro e generoso 
Amigo Espiritual. 
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Clark Gable 

 
William Clark Gable (Cadiz, Ohio, 1 de fevereiro de 1901 — Los 

Angeles, Califórnia, 16 de novembro de 1960) foi um ator estadunidense. Em 
1999 o prestigioso Instituto Americano do Cinema nomeou-o a sétima maior 

estrela masculina do cinema de todos os tempos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clark_Gable  
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_______Capítulo 4                                                           
OS ASTROS ENCANTAM!... 

 

    Nunca será demais nos perguntarmos por quanto 
tempo ainda seremos capazes de contrariar as leis 
divinas com a nossa sistemática e absurda forma de 
levar a vida humana?!... Não que estejamos 
totalmente entregues a corrupção e a loucura, mas 
não há como não rememorarmos as advertências 
que os bondosos Espíritos já nos conduziram pelos 
livros psicografados por Chico Xavier, quando temos 
ciência que as Entidades da Luz de outros planetas 
bem mais elevados que o nosso, ao chegarem por 
aqui, toma-nos como “verdadeiros satanases”, ou 
seja, nos confundem com personalidades tão 
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mesquinhas que não tem como não nos levarem a 
conta de personalidades sinistras!... 

   Se não doesse o nosso coração diante tamanha 
desdita, daria até para sorrirmos com isso, mas não 
é o caso. 

   

   Quanto mais temos trabalhado em benefício dos 
que ficaram na Terra, ou demandam para ela, 
vamos notanto que os seres encarnados, junto aos 
seus comparsas de Além Túmulo, vão ficando cada 
vez mais inebriados com as artimanhas do 
materialismo, não necessariamente roubando o bem 
alheio, mas perfeitamente desejosos de obter e 
possuir os bens alheios, sem que isto esteja 
relacionado com o seu desejo de progresso pessoal, 
muito justo, mas unicamente se dispondo a receber 
sem que nada deva dar a quem quer que seja. 

   Isto, por acaso, tem haver com o egoísmo?  
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   Cremos que sim. 

   Lamentavelmente, poucos sobre a face do mundo 
material tem se colocado a disposição da Vontade 
do Mais Alto com a sincera intenção de fazer os 
outros felizes, sem que isso tenha haver com a sua 
estranha necessidade de “se dar bem” sob qualquer 
situação... 

   Meus filhos! pensemos um pouco nestas palavras 
ditas com o calor do coração de um humilde amigo 
espiritual, e vejamos se realmente elas não tem 
haver com o que temos nutrido em nossa alma, que 
acima de tudo foi criada pelo Deus de Bondade para 
que crescesse e se iluminasse pelo amor à Ele e aos 
nossos irmãos. 

   Precisamos ter coragem para ouvir palavras como 
estas e apreciá-las pelo seu justo valor, que é o da 
moralização de todos os seres da Terra. 
 

Clark Gable 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 01 de junho de 2017) 

   Nota do médium: Ainda segundo Clark, bastasse 
que pudéssemos por alguns instantes devassar o intimo 
pensamento das criaturas humanas e veríamos 
assombrados que ele, aqui, foi muito gentio e generoso 
em suas advertências. 
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   Ele nos recomenda o estudo atento do grandioso livro 
de André Luiz: “Libertação” (Chico Xavier/FEB), 
quando generosamente nos pede a caridade da boa 
vontade e da sincera afeição para com todos, 
dispensando aos justos e aos injustos, aos honestos e 
aos criminosos, sempre a nossa pequenina gota de 
carinho e afeto, respeito e consideração, já que 
somente Deus pode verdadeiramente julgar em 
ultima instancia. 

 

   Sem dúvida, somente pela educação bem 
orientada, tendo o Evangelho de Jesus como a sua 
fonte inesgotável de puras belezas espirituais, como 
espíritas que somos devemos reconhecer e difundir isso 
sem causar prejuízo às consciências alheias que 
pensem diferente de nós, vamos formar caracteres 
sábios e poderosos nas pessoas encarnadas e 
desencarnadas da Terra. 
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Gregory Peck 

 
Gregory Peck (Eldred Gregory Peck) , La Jolla, 5 de abril de 1916 — Los Angeles, 12 de 
junho de 2003) foi um premiado ator estado-unidense. Interpretou personagens de caráter 
nobre e corajoso, que lutam contra injustiças. O mais famoso desses é o advogado Atticus 
Finch do filme O Sol é Para Todos de 1962, que lhe deu o Oscar de melhor ator e que foi 
escolhido o maior herói das telas pelo American Film Institute em maio de 2003, apenas 

duas semanas antes de sua morte. Presidiu a Academy de 1967 a 1970.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gregory_Peck  
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_______Capítulo 5                                                           
OS ASTROS ENCANTAM!... 

 

    Como seria bom se cada um de nós já 
estivéssemos consagrando a maior parte, senão 
toda ela, das nossas ações no bem das demais 
criaturas, com a certeza absoluta de que somente 
pela Caridade seremos realmente felizes, pois não 
há beleza maior nesta vida do que a de podermos 
fazer os outros felizes, nos completando pelo 
amor espiritual!... 

   E olha que por ”amor espiritual” não estou 
excluindo o sexo, pois que ele faz parte do grande 
concerto da Existência Universal, quando devemos 
lhe entender segundo a experiência particular de 
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cada ser, em cada mundo ou em cada Universo, 
físico ou extra-físico. 

   Existem pessoas que se satisfazem por um pote 
carregado de ouro, outras tantas por um cochilo 
numa tarde bucólica, e outros mais por estarem no 
meio de pessoas letradas, cheias de vivas 
satisfações literárias, mas que podem estar 
pedidamente distanciadas do amor ao próximo... 

   

   De qualquer maneira, todas estão procurando se 
encontrar com alguma coisa, mesmo que por 
enquanto os seus interesses não conservem 
qualquer sintonia com os sagrados sentimentos de 
nossa existencia... Estão caminhando, embora o 
passo seja um tanto destoante do que sabemos ser 
o ideal para criaturas fadadas a perfeição. 
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   Como sabemos, a evolução leva tempo para ser 
alcançada. 

   Entretanto, se já nos reconhecemos homens e 
mulheres entrosados com os ensinos de Jesus de 
Nazaré, não podemos nos entregar a uma 
experiencia na Terra como se fossemos algum 
verme que se arroja no destino certo, embora sem 
a lucidez necessária do caminho a seguir. 

   Precisamos estar atentos quanto ao Caminho, que 
é Jesus, observando que sempre haveremos de 
encontrar pedras e vales perigosos caminhada a 
frente, mas seguros de que com Ele tudo será 
mais feliz de ser realizado, quando sem Ele nada 
será possível de ser concluido. 

   Se consagrarmos o nosso tempo ao amor, em 
sua expressão mais completa, podemos ter a 
certeza de que não somente seguiremos com Jesus, 
como chegaremos Lá com Ele em nós. 
 

Gregory Pack 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 01 de junho de 2017) 

   Nota do médium: Uma vez eu tendo terminado de 
realizar a sua mensagem, fiquei imaginando por que 
será que os Espíritos Amigos, pelo menos por meu 
insignificante intermédio, gostam tanto de falar sobre o 
Amor, um tanto cabisbaixo por ver que as minhas 
psicografias, pelo menos nos últimos tempos, tem se 
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privado de falar sobre fatos mediúnicos ou espirituais-
científicos, quando observei o querido Gregory ao meu 
lado direito como que me tentando instruir quanto ao 
assunto que me definhava a personalidade mediúnica... 
(risos). Ele me deu a compreender que os Espíritos 
mais elevados moralmente não têm dificuldades 
para falar sobre sentimentos elevados, já que eles 
respiram o amor com tanta naturalidade como nós os 
encarnados respiramos o oxigênio. 

   Então, o que para nós é dificultoso ou até certo ponto 
desconfortável, para Eles, neste caso, é muito fácil e 
natural mesmo, por isso que eles prezam tanto 
expressar coisas que digam respeito à nossa ligação 
intima com a divindade, e com a nossa elevação moral. 

 

   Para estudo, ele nos deixa a recomendação do 
precioso livro de André Luiz: “E A Vida Continua...” 
(Chico Xavier/FEB). 
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Burt Lancaster 

 
Burton "Burt" Stephen Lancaster (Nova Iorque, 2 de novembro de 1913 — Los Angeles, 20 
de outubro de 1994) foi um ator e produtor de cinema dos Estados Unidos. Além da reputação 

de um ator sempre eficiente, Lancaster foi também um empresário ambicioso e bem sucedido e 
realizou várias produções independentes com sucesso. O filme Marty, vencedor do Oscar de 
1955, foi produzido pela companhia de Harold Hecht e Burt Lancaster; foi produzido com um 

pequeno orçamento, pois precisavam de um filme que "perdesse dinheiro", devido aos 
impostos. Mediante, porém, o sucesso de crítica, investiram mais na promoção e na 

publicidade, e o filme foi um sucesso no Oscar e em Cannes. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Burt_Lancaster   
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_______Capítulo 6                                                           
OS ASTROS ENCANTAM!... 

 

    Somente por meio de uma ação viril e corajosa o 
homem carnal será capaz de realizar o milagre da 
autotransformação, já que para subir, subir 
sempre, precisará compreender que ninguém se 
manifesta, ou se movimenta, no Universo sem o 
dom da solicitude, ofertando não apenas 
generosidade, mas, e indiscutivelmente, 
solidariedade, naquela estreiteza de sentimento 
com Deus como Jesus nos exemplificou!... 

   Se formos colocar a nossa cabeça para fora do 
grande buraco no qual se transformou o coração 
das criaturas humanas, e digo isso na sua 
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generalidade, pois que há pessoas que realmente 
são dignas do doce adjetivo da irmandade, vamos 
ver que a Terra inteira clama por verdadeira 
comunhão de auxílio e socorro, não sabendo quem 
mais precisa dar ou receber mediante a dádiva da 
colaboração. 

 

     O Senhor da Vida veio ao Mundo Material para nos 
render no serviço que nos cabia realizar, mas que 
ainda não tínhamos capacidade de colocar em 
pratica, e por isso mesmo Ele, o insuperável doador 
da Vida na Terra, ofertou-nos a deliciosa lição da 
Caridade, não somente pela sua renuncia, mas pela 
sua exaltação ao Poder de Deus, que por um único 
sopro seu é capaz de nos colocar de joelhos a pedir-
lhe perdão por tanta incompreensão, submissos à 
sua vontade, embora a nossa terrível insistência em 
nos mantermos na retaguarda da Evolução. 
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   Sim, se Ele o desejasse assim se realizaria. Mas 
ele prefere nos aguardar pacientemente a hora do 
despertar, não disputando conosco a desorientação 
do mundo, que geralmente prefere controlar os 
passos e a vida alheia pela força do terror. 

   - O Pai Celestial é bondoso. 

   - É justo. 

   - É libertador. 

   - É pacifico. 

   Para Ele somente há mérito do desprendimento. 

   Enquanto que para nós, pelo menos por 
enquanto, enquanto durar a nossa rebeldia, só há 
vitória na dor, e pela dor. 

   Meus irmãos! Exaltemos a Justiça, o Amor, e a 
verdadeira Caridade.  
 

Burt Lancaster 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 10 de junho de 2017) 

   Nota do médium: A preocupação dos Espíritos 
Amigos não se restringe apenas a vida dos irmãos de 
crença espírita, mas a toda a sociedade humana, 
segundo eles: tão carentes de amor quanto de 
generosidade. 
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   Quando psicografávamos a mensagem acima, ao 
grafar no meu notebook a palavra solidariedade, 
percebemos que ele desejava dar-lhe um sugestivo 
destaque, se bem que eu não sabia do que se tratava. 
Pois bem, ao encerrar a sua carta mediúnica notamo-
nos com uma forte intuição no sentido de recordar essa 
palavra: solidariedade, o que rapidamente nos fez 
lembrar que nos últimos dias temos percebido pela 
vidência mediúnica um mundo inteiro de revelações no 
que diz respeito à nossa estreita relação como Mundo 
Espiritual, quando tenho visto e sentido diante de 
mim Regiões Espirituais profundamente atrasadas, e 
dantescamente perturbadoras, como se a nossa região 
dimensional da Terra estivesse completamente alinhada 
(justaposta) com o campo mental de seres 
desencarnados perfeitamente diabólicos. 

 

   A pergunta que fica é a seguinte: Qual de nós, 
encarnados ou desencarnados, está com maior apetite 
de corrupção e leviandade, desrespeito e 
desconsideração?... Sem que esta crítica represente 
uma neblina a nossa natural e justa capacidade de 
discernir e avaliar as coisas da vida física e espiritual. 
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Don Adams 

 
Donald James Yarmy, mais conhecido como Don Adams (Nova Iorque, 13 de 

abril de 1923 — Los Angeles, 25 de setembro de 2005), foi um comediante e ator norte-
americano. Criou fama como protagonista da série de comédia norte-americana Get 

Smart, como o personagem Maxwell Smart, o trapalhão agente 86, nome pelo qual a série 
era conhecida no Brasil. Causou sucesso estrondoso, rendendo-lhe várias indicações a 
prêmios como o Globo de Ouro e o Emmy, sendo que, nesse último, ganhou três vezes 

consecutivas na categoria de melhor ator de séries cômicas. A série foi exibida 
de 1965 a 1969 pela NBC e teve mais uma temporada em 1970 pela ABC.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Burt_Lancaster   
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_______Capítulo 7                                                           
OS ASTROS ENCANTAM!... 

 

    Para alguns dos nossos irmãos que vivem na 
Terra dos encarnados, nossas palavras poderão se 
manifestar como um amargo sabor de desconfiança 
e até de prepotência, crendo que não sabemos 
avaliar a nossa própria capacidade de resistência 
diante do mal, já que a experiência humana 
nunca será fácil para ninguém, pelo menos 
enquanto ela não passar a ser um Oasis de perfeita 
paz, onde todos possam se deliciar com as riquezas 
de um coração ajustado ao bem de todos, 
entretanto, podemos afirmar aos que nos lêem e 
nos observam que não temos a intenção de 
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corromper as mentalidades da Terra com a nossa 
insistente advertência, reconhecidos que estamos 
de que sem Jesus em nossos corações, 
independente da crença que professemos, todas, 
quando sinceramente afiançadas pelo divino 
patrimônio do amor, sempre muito respeitáveis, 
nada poderemos realizar de fundamental em nossa 
vida intima. 

    

    Estejamos na Terra, em qualquer uma de suas 
regiões materiais, ou no Céu, em qualquer espaço 
astral de nossa Casa Celeste, não poderemos traçar 
um futuro seguro para as nossas existências senão 
pela pratica sincera e constante da Caridade, e aqui 
estendemos a nossa pequenina capacidade de 
compreensão aos princípios do Evangelho do Cristo, 
pois com Ele teremos a capacidade ver e encontrar 
no próximo o degrau que fará com que nos unamos 
e nos socorramos diante da luta pessoal que temos 
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que travar pelo controle de nossa animalidade, 
partindo daí para uma existência mais elevada e de 
acordo com o que o Amigo Divino nos lecionou. 

   Não somos fundamentalistas, nada disso. 

   Apenas estamos dando a nossa opinião pessoal de 
acordo o que temos visto Do Lado de Cá da Vida, 
pois se todas as agremiações religiosas do 
Mundo merecem a nossa perfeita consideração 
e estima, Jesus, o Cristo Amado, participa de cada 
uma delas por meio da nossa total veneração aos 
que afirmam já terem Deus em seus corações. 

   Mas que não se perturbem os ateus (Risos).  

   Do Lado de Cá, temos visto mais ateus salvos do 
que espíritas (verdadeiramente!) transformados. 
(Risos). 
 

Don Adams 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 10 de junho de 2017) 

   Nota do médium: Da mesma maneira que 
precisamos e devemos respeitar a opinião dos nossos 
irmãos de outras crenças, em relação a sua preferência 
divina ou espiritual, não há como não pedir e rogar de 
cada um deles a tolerância para as nossas próprias 
convicções, pois todos nós somos livres para crer, 
sentir, e pensar. 
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   De minha própria experiência mediúnica, no decorrer 
destes 21 anos de tarefas com Jesus, tenho recebido a 
assistência espiritual de Entidades da Luz de 
praticamente todas as regiões do planeta, pelo menos 
em suas regiões continentais, pois, independentemente 
de sermos espírita ou cristão-espírita, temos sido alvos 
da solicitude dos Espíritos masculinos ou femininos que, 
independente de crença ou nacionalidade, como vemos 
aqui na Terra, tem os seus corações voltados para 
a paz e para o amor sem restrições. 

 

   Não posso garantir preferência a quem quer que seja 
na Vida Espiritual, pois são todos nossos irmãos, 
porém, abstração feita dos meus Guias do Espiritismo, 
A Falange da Verdade, tenho recebido carinho e 
socorro, particularmente, pelos Emissários afro-
brasileiros (da Umbanda), Egípcios (estes tem se 
manifestado à minha percepção parafísica com 
uma desenvoltura mental surpreendente, quando 
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inclusive me relanceiam algo das suas múltiplas 
ações no campo magnético e plástico da 
dimensão em que se encontram), Asiáticos 
(Mulçumanos, Hindus, e outros orientais), e dos 
Indígenas brasileiros e norte-americanos, o que para 
mim tem sido uma benção. 

 

   Se em alguns se destaca a super capacidade 
mental de manipulação dos fluidos da Vida Espiritual, 
em todos que tem nos socorrido pela assistência 
magnética, visual, ou auditiva, vemos pulsar o 
amor pelas criaturas da Terra, embora sejam 
Espíritos muito conscientes de nossa ainda tremenda 
incapacidade de realizar o bem pelo bem, vendo em 
nós não somente “crianças peraltas” como, na maioria 
das vezes, criaturas profundamente desajustadas 
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mento-sentimentalmente, prova disto é amaneira pela 
qual as pessoas do mundo em que vivemos vêm se 
comportando, guerreando umas com as outras, 
esquecidas de que precisamos nos amar como Jesus 
nos amou.  
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Adam West 

 
Adam West, nascido William West Anderson (Walla Walla, 19 de 

setembro de 1928 - Los Angeles, 9 de junho de 2017), foi 
um ator e dublador norte-americano. 

Estreou na carreira artística em 1957, no filme Voodoo Island, mas não 
teve seu nome creditado. Participou de inúmeros seriados de televisão, 

mas ficou conhecido pelo papel de Batman no seriado de mesmo nome, 
e que foi ao ar de 1966 a 1968. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Adam_West  
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_______Capítulo 8                                                           
OS ASTROS ENCANTAM!... 

 

    Devemos estar atentos a nossa participação 
dentro dessa grande causa do Espiritismo, não 
porque ela seja o único caminho pelo qual 
poderemos ser salvos após deixarmos a vida carnal 
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pelo naturalíssimo fenômeno da morte material, 
claro que não, mas pelo fato de estarmos diante da 
palavra de Jesus Cristo numa interpretação toda 
particular, evidenciando aos povos do mundo 
terreno, pois que ele há de se alastrar pelo 
mundo material afora, que não se pode pensar 
em vida humana pacificada e segura sem que 
estejamos atentos à própria experiência de Nosso 
Senhor diante daqueles que gostariam muito que 
ele, sequer, tivesse nascido... 

  

   Não podemos recriar o Cristianismo ao modo 
daqueles que sempre o combateram ao tempo de 
Jesus, sob pena de estarmos nos afundando ainda 
mais neste lamaçal de corrupção moral e de 
tormentas espirituais, pois que ao chegarmos por 
aqui, Na Grande Pátria, nada mais teremos a 
receber senão a retribuição de Deus pelo bem ou 
pelo mal que tenhamos praticado, muitas vezes em 
nome dEle mesmo. 
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   Não vamos tornar esta nossa grande batalha num 
vendaval de interrogações, se vamos ou não nos 
desvencilhar de todo o mal ainda hoje, se 
estaremos, ou não, sendo fiéis com os princípios 
doutrinários do Espiritismo, por mais valiosos que 
eles sejam, embora toda reflexão para a melhor 
seja sempre uma luz em nosso entendimento, mas, 
antes de qualquer passo na direção do nosso 
intelecto, procuremos perceber em nós mesmos se 
o nosso coração já está sentindo e percebendo as 
coisas da vida pelo coração do Cristo. 

   A nossa salvação se dará pelo AMOR, não 
duvidemos disto. 
 

Adam West 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 10 de junho de 2017) 
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   Nota do médium: O nosso querido Amigo Espiritual 
Adam West, desencarnado ontem, está integralmente 
alinhado com o pensamento: “FORA DA CARIDADE 
NÃO HÁ SALVAÇÃO”. 

   Não posso deixar de declarar o meu profundo carinho 
por ele, pois cresci assistindo à série de TV dos anos 
1960: “BATMAN”. E quando o percebi hoje, aqui em 
casa, gentilmente insistindo para deixar registrada a 
sua carta mediúnica, fiquei super emocionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Livro # 41: “OS ASTROS ENCANTAM” – Espírito G. Delanne/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
82 

Ed. e-book: 
2017 

John Reitt 

 
Publicity photo with Rosemary Clooney from the television program The Lux Show featuring 

Rosemary Clooney (1957-58). 
John Emmet Raitt (January 29, 1917 – February 20, 2005) was an 

American actor and singer best known for his performances 
in musical theater. 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Raitt  
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_______Capítulo 9                                                           
OS ASTROS ENCANTAM!... 

 

    É evidente que os espíritas são aqueles dentre os 
espiritualistas que se encontram mais afeiçoados 
com os mecanismos da Mediunidade, não apenas 
por estarem conscientes da realidade da Vida Real, 
mas pelo fato de se entregarem ao labor mediúnico 
com uma gama maior de vivacidade, já que os seus 
esforços intelectuais são uma evidente manifestação 
de bom senso diante do que ainda se apresenta 
desconhecido, pelo menos em suas miudezas... 
Entretanto, embora todo esse vivo gosto pelos 
esclarecimentos de seu Codificador, ainda deixam 
muito a desejar no que diz respeito ao contato 
mais estreito com os Espíritos, estejam estes 
desencarnados ou encarnados, mas manifestando-
se em estado de Emancipação da Alma. 

   O que é verdadeiramente de se lamentar. 
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   Não estamos aqui criticando o caráter de quem 
quer que seja, pois cada um sabe muito bem o que 
fazer de sua vida e dos seus pensamentos, visto 
que ninguém é mais uma “criança espiritual”, 
embora os nossos Benfeitores da Vida Maior, por 
questão de caridade, sim, muita caridade, 
continuam a nos tratar com o mesmo carinho e a 
mesma tolerância de como se estivessem se 
defrontando com um bebe de colo – risos irônicos 
de John! -, mas como sabemos, toda advertência 
será sempre bem vinda quando endereçada de 
maneira justa e caridosa, unicamente produzida 
pelo interesse de nos ver crescer como pessoas e 
como Espíritos Imortais que somos, e por isso 
mesmo precisamos ser sinceros uns com os outros, 
já que, antes de tudo, somo companheiros de uma 
mesma luta, batalhando pelo mesmo ideal, que é o 
de ver a humanidade se libertar de todo o atraso 
moral... 

  

   Mas por que que estou dizendo estas coisas, se a 
tão pouco tempo eu tenho participado dos cultos 
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doutrinários desta grande Religião do Cristo, e 
consequentemente ainta pouco afeiçoado com as 
peripécias da vida psicologica dos crentes espíritas? 

   Unicamente pelo fato de verificar que vocês, os 
espíritas, embora toda a pompa que carregam de 
serem a vanguarda do Espiritualismo, pelo menos 
aos meus olhos e sentidos, tem tornado as 
manifestações dos Espíritos Amigos um verdadeiro 
martírio mediúnico, não necessariamente pelos 
fluidos pesados dos animais que vocês adoram 
devorar em seus fartos banquetes de finais de 
semana, não somente pelos detritos parasitários 
que se alojam às suas vias sexuais pelo incontido 
desejo de enganar e trair o companheiro ou a 
companheira de luta familiar – sem bem que, neste 
especifico caso, muitos dos companehiros e das 
companheiras estão merecendo um bom par de 
chifres, principalmente pelo fato de não esterem se 
incomodando com o ardor sexual de uns e de 
outros, esquecendo-se de que para uma vida 
familiar feliz há a necessidade de cumplicidade, de 
testemunho, e parceria, em todos os sentidos –, 
e nem somente pelo terror causado às suas células 
astrais pelo terrivel vicio da bebida alcoólica, 
quando não pelo uso de drogas ilicitas – o que cabe 
um socorro adequado pelos especialistas 
encarnados que tratam desses casos de degradação 
humana –, mas por esterem nos deixando na 
condição de Espíritos mistificadores, isto geralmente 
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ocorrendo quando desejamos ofertar ao trabalho 
mediúnico a graça de nosssa indentidade. 

   E por acaso nós, os Espíritos do Além, somente 
porque transpomos o portal da morte, deixamos de 
ter identidade? 

   - Se há os que desejam se esconder, há os que 
amam ser vistos. 

   - Se exite os que adoram inebriar pelos bons 
conselhos que dão, há os que vivem e morrem, 
também, pelo extase de serem reconhecidos. 

   A Vida sempre triunfa na morte, e a MEMÓRIA 
será sempre um patrimonio divino à diposição 
dos que respeitam a História e a Cultura. 

   Não vamos engessar as palavras do grande e 
inesquecível Allan Kardec ao extremo de negar aos 
Seres da Luz a gentileza de sua personalidade. 

   Vamos, sim, atrair para nós a companhia 
daqueles que podem nos ajudar e nos socorrer pelo 
dom de amar, tenha sido ele na Terra: um ator, 
um médico, um professor, um cientista, um filósofo, 
ou um humilde religioso. 
 

John Raitt 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 11 de junho de 2017) 
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   Nota do médium: Sinceramente, ao iniciar esta 
psicografia eu não me dava conta de que o assunto 
tomaria esse rumo, embora eu já lhe identificasse o 
conteúdo em linhas gerais, mas precisamos ressaltar a 
preocupação desse Mensageiro da Vida Mais Alta em 
fazer com que nós, os espíritas de uma maneira geral, 
não entravemos o processo de comunicação com o 
Além, deixando que as manifestações fluam com a 
naturalidade e a espontaneidade de que carecem para 
a realização do melhor Ente os Dois Mundos. 

   Nada mais justo que eles, os Amigos do Outro Lado, 
desejem dar “nome aos bois”, afinal nada devemos ter 
contra o caráter de seus interesses particulares, visto 
que, geralmente, eles sabem muito como tratar o 
mecanismo da comunicação mediúnica, deixando para 
lá, ou não, a questão da sua identidade. Embora, 
segundo Allan Kardec, seja secundaria essa questão, 
não há como desconsiderarmos o deleite que é para 
nós, e para os outros, reconhecer num Espírito um pai, 
uma mãe, um amigo, ou mesmo uma celebridade que 
já partiu desta para uma melhor pelo fenômeno muito 
natural da morte fisiológica. 

   Evidentemente que, para os médiuns, os seus 
familiares ainda encarnados, particularmente os que 
professam religiões que não aceitam a mediunidade e 
nem tão pouco a reencarnação, podem se apresentar 
como um dificultador na hora de fazer a devida 
publicidade da carta mediúnica, entretanto, para 
estes, deveremos sinceramente rogar a tolerância e a 
compreensão para com os nossos humildes serviços 
espirituais, confiando que, mesmo tendo as suas 
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convicções particulares, não nos interdite este trabalho 
de inapreciável valor espiritual. 

 

Comemorando o 5º. Aniversário da 
Psicografia de Vivaldo P. S. Filho – 2017 

Estudem as primeiras mensagens psicografadas de 
Vivaldo Filho pelos Espíritos da 9ª. Esfera Espiritual da 
Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência) sob a luz das 

obras de Allan Kardec & Francisco C. Xavier.  

  

Este foi o nosso Livro # 2 (366 pág.):  

“Mensagens de Além-Túmulo”                                                 
Coord. pelos Espíritos Elvis Presley & Clara de Assis 

Com Espíritos Diversos 

OBRA RECEPCIONADA ENTRE JUNHO E SETEMBRO DE 2012. 
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Frank Sinatra 

 
Francis Albert "Frank" Sinatra (Hoboken, 12 de dezembro de 1915 — Los Angeles, 14 

de maio de 1998)[1] foi um cantor, ator, e produtor americano, amplamente considerado um 
dos mais populares e influentes artistas musicais do século 20.  Sinatra também forjou uma 

bem sucedida carreira como ator, vencendo um Óscar de melhor ator secundário, uma 
nomeação para Oscar de melhor ator por sua performance em The Man with the Golden 

Arm, e aclamação crítica por sua performance em The Manchurian Candidate. Ele também 
estrelou em musicais como High Society, Pal Joey, Guys and Dolls e Um Dia em Nova 
Iorque. Sinatra foi homenageado no Prêmio Kennedy em 1983 e recebeu a Medalha 

Presidencial da Liberdade de Ronald Reagan em 1985 e a Medalha de Ouro do 
Congresso em 1997. Sinatra também recebeu 11 Grammy Awards, incluindo o Grammy 

Trustees Award, Grammy Legend Award e o Grammy Lifetime Achievement Award. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frank_Sinatra   
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_______Capítulo 10                                                           
OS ASTROS ENCANTAM!... 

 

   O nosso Mundo Espiritual é diversificado em 
forma de vida humana e natural, conseguindo 
surpreender o mais tecnológico dos mortais quanto 
o mais sábio dos filósofos, fatalmente deixando a 
descoberto um universo sem limites de experiências 
que haveremos de exercitar por conta da nossa 
filiação em Deus.  

   E por isso mesmo, não temos como expressar em 
palavras humanas, a não ser pela dose singela da 
ficção científica, o que sentimos e vemos ao passar 
pelos inúmeros campos dimensionais que nos 
levam, ou nos trazem, ao Mundo Material, pelo 
menos temos tentado realizar esta proeza mental 
pelo cérebro de alguns amigos encarnados que se 
subordinam aos nossos quadros plásticos que não 
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apenas sugerem a vida real como, também, 
descortinam a viva realidade das Dimensões 
Espirituais inferiores e superiores da Terra, quando 
devemos compreender que tanto podemos 
sugestionar as imagens pré-gravadas, e 
rotineiramente censuradas, no cérebro dos médiuns 
encarnados como lhe permitir devassar o Mundo 
dos Espíritos at moment, sem meias palavras e 
sem visões distorcidas, evidentemente que variando 
a capacidade receptiva de cada ferramenta 
mediúnica, e o potencial mental indutivo de cada 
um de seus zelosos instrutores da Vida Maior. 

   
   Na verdade, estas são questões básicas que já 
deveriam ser do conhecimento de todo companheiro 
ou companheira do Espiritismo, quando sabemos, e 
reconhecemos, nestes um percentual maior de 
carinho e atenção pelos ensinamentos de Allan 
Kardec e Chico Xavier, estes dois em particular, o 
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que naturalmente os deve levar a imaginar o quanto 
é duro para nós, seres do Além, e mesmo para os 
que se arriscam a sair do corpo físico pelo 
Desdobramento, transpor os terriveis umbrais do 
campo mental humano para que possamos 
consagrar a cada um de vocês, nossos irmãos de 
luta evolutiva, o percentual de luz, pequenina luz, é 
certo, que temos para ornamentar os corações 
abatidos da Terra. 

   - Somos irmãos. 

   - Precisamos uns dos outros. 

   Se dedicarmos um pouco mais de atenção ao 
urgente serviço de iluminação das almas no mundo, 
seja pela Caridade material ou pela Caridade 
moral, vamos encontrar o Reino de Deus em 
nossos próprios corações, visto que as nossas mãos 
já estarão, também, ocupadas na distribuição de 
luzes por onde quer que passemos e onde quer que 
estejamos. 

   Que o Senhor esteja sempre conosco. 
 

frank sinatra 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 11 de junho de 2017) 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

 
 

Pelo Espírito                                                                      

GABRIEL DELANNE                                                         



     Livro # 41: “OS ASTROS ENCANTAM” – Espírito G. Delanne/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
94 

Ed. e-book: 
2017 

SEGUNDA PARTE 

A Mensagem 
 

De Delanne 
__________ 

 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela 
riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande 

Eurípedes Barsanulfo) do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e 
trabalham, da referida 9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou 
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”, 
pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina 
Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está 
localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente 
na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o 
projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 
tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 
natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 
nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 
pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 
nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 
“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos      
André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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KARDEC VIVE!                                     
SÃO LUIS VOLTA! 

SEGUNDA PARTE 

  
“Dá-se o mesmo com a questão que nos ocupa, cujas 
diversas partes foram tratadas separadamente, depois 

coligidas num corpo metódico, quando puderam ser 
reunidos materiais suficientes. Esta parte da ciência 
espírita mostra desde já que não é uma concepção 

sistemática individual, de um homem ou de um Espírito, 
mas produto de múltiplas observações, que tiram sua 

autoridade da concordância existente entre elas”.  

Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao estudo 
dos fluidos espirituais, parte I, 1ª. edição, FEB, 2004. (Com destaque nosso).                                        

PELO ESPÍRITO GABRIEL DELANNE                                    
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ESTAMOS CIENTES DE UM FATO VERIDICO DE 
REENCARNAÇÃO MATEMATICAMENTE 

PROGRAMADA QUE ENVOLVE MORAL E ÉTICA, 
ESPIRITISMO E ESPIRITUALIDADE, OBEDECENDO A 

UMA CRITERIOSA SEQUENCIA DE ELEMENTOS 
ARITIMÉTICOS PERFEITAMENTE CINCRONIZADOS 

UNS COM OS OUTROS, SUBMERGINDO DAS 
PÁGINAS DA TERCEIRA REVELAÇÃO COMO UMA 

VERDADEIRA FONTE DE LUZ DIVINA, TENDO COMO 
PONTO DE APOIO A ABSOLUTA UNIVERSALIDADE 

NAS OCORRENCIAS DE NATUREZA LITERÁRIAS-
MATEMÁTICAS. 

____________________ 

   Daremos prosseguimento ao estudo anterior que 
realizamos no Livro # 40: “AS ESTRELAS 
CANTAM”, dessa forma tentando oferecer ao nosso 
público leitor um novo ângulo para as nossas 
reflexões em torno da Nova Ciência da 
“Numerologia Espírita”, não nos esquecendo 
de que esta nova ferramenta do Espiritismo tem 
como meta principal revelar ao mundo terreno 
algumas das Vidas Sucessivas do Espírito São Luis, 
o diretor espiritual da “Sociedade Espírita de Paris” 
ao tempo de Allan Kardec, além de sua missão 
como o principal provedor genético para a Nova 
Genealogia do Cristo, embora aqui o foco 
principal seja a sua conexão matemática, hoje na 
roupagem fisiológica do médium Vivaldo Filho, com 
A MORTE, A MISSÃO, E A VIDA IMORTAL DO 
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CODIFICADOR DA DOUTRINA DOS ESPÍRITOS, 
segundo estamos verificando por uma análise 
metódica na obra do francês Henri Sausse: 
“Biografia de Allan Kardec”, pela Companhia 
Editora Nacional, 1ª. edição brasileira, do ano de 
2015, quando também devemos estar sempre 
atentos que São Luis IX (Vivaldo Filho) sempre 
será o epicentro essencial dessa Revelação Divina a 
partir dos seus números fundamentais, ou 
números-chaves, que são: 4, 7, 8, 9, 10 e 17.  

   E por isso mesmo ele será sempre lembrado. 

  

   Como da vez anterior (Livro # 40) teremos como 
convidado de nosso sistema de decodificação a 
figura ímpar do próprio Codificador do Espiritismo, 
Allan Kardec, quando veremos a sua ligação com 
as tarefas passadas-presente-futuras de São Luis, 
todos envolvidos numa mesma cadeia de 
acontecimentos matemáticos milagrosos: 
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HENRI SAUSSE 

BIOGRAFIA DE 

ALLAN KARDEC 
1ª. Ed. – São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2015. 

_______________ 
   Neste primeiro momento de desvendamento de 
Sinais e Códigos Secretos de Deus do 
Espiritismo, vamos nos ater à página 138, que 
imediatamente nos remete: 

- 1 + 3 = 4: O exato mês (4) de abril do 
nascimento de São Luis IX (Vivaldo Filho). 

- 8: O exato mês (8) de agosto da morte de São 
Luis IX (Vivaldo Filho). 
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      Dentro do texto de Allan Kardec para esse 
destaque de Sausse da Revue Spirite, 1864, p. 101, 
vamos verificar na sua Biografia de Allan 
Kardec, à página acima citada: # 138, que há um 
destaque feito pelo Codificador: “A única garantia 
séria está na concordância que existe entre as 
revelações feitas espontaneamente por 
intermédio de um grande “número” de médiuns 
estranhos uns aos outros e em diferentes locais.” 

   Pois bem, aqui para nós essa simbólica palavra 
entra como um elemento perfeito de sintonia com a 
atual tarefa de São Luis de França (Vivaldo Filho), 
evidenciando a sua predestinada missão diante do 
Consolador Prometido pela sua “Numerologia 
Espírita”. 

 

   Dentro do texto em destaque, essa enigmática 
palavra (“número”) cai sob a de # 20. 
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   Entretanto, se formos lhe aproveitar desde a 
primeira palavra dessa página (138), ela vem a 
cair sob a palavra de # 30. 

   Uma vez tendo levantado estes números-chaves 
a partir da palavra-chave: “número” (dentro 
desta página # 138), teremos o seguinte: 

- 2 + 3 (acima) + 4 + 8 (de antes) = 17. 

   Quando: 

- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo 
Filho (São Luis IX). 

- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de 
Vivaldo Filho (São Luis IX). 

_____________ 

   Cremos que para esta enigmática página 
(138) da Biografia de Allan Kardec podemos 
nos considerar satisfeitos, já que a 
concordância e a universalidade matemática 
continuam tão solidas e cheias de vida que não 
vemos necessidade de prosseguir.  

   Kardec Vive. 

   São Luis Volta. 

Gabriel delanne 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 11 de junho de 2017) 
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      _________________________ 

“Os Números são a Linguagem 
Universal ofertada por Deus aos 
humanos como confirmação da 

verdade.” 
– Santo Agostinho                            

(354–430 d.C.) 
_________________________ 

S e g u n d a - f e i r a ,  2 3  d e  m a i o  d e  2 0 1 1  

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 
utilizando-se técnicas de criptografia que 
acontecimentos importantes estavam presentes na 
Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 
investigar mais detidamente o assunto, e constatou-
se que mais e mais fatos estavam previstos de 
forma oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 
Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 
por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 
criou-se até um programa de computador que ai 
sim revelou de forma inquestionável e 
reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 
era um código que tinha a previsão dos 
acontecimentos futuros. 
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Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João 
Batista (“Múltipla” com João Evangelista), e Allan Kardec. 

    

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 
antecedência de mais de um ano, o assassinado do 
primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 
procurou-se alertá-lo, mas esse não acreditou, 
e de fato foi assassinado um ano depois de 
acordo com o que fora previsto no código 
secreto da Bíblia. 
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   Durante três mil anos um código da Bíblia 
permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 
computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

Dr. Eliyahu Rips: O famoso matemático israelense 
descobridor dos Códigos da Bíblia. 

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 
israelense, que provou o fato publicando as 
provas num jornal científico de renome, e 
confirmado por matemáticos famosos no 
mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 
descrição completa de uma descoberta científica 
que pode vir a mudar o mundo, relatada por um 
repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo 
parte da história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos 
que aconteceram milhares de anos depois de a 
Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois 
Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a 
eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda 
Guerra Mundial até Watergate, do Holocausto a 
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Hiroshima, da chegada do homem à Lua até a 
colisão de um cometa com Júpiter. 
 

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO 
ESPIRITISMO 

Coube aos investigadores científicos internacionais 
averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 
Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 
do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 
notoriedade aos sagrados Códigos Secretos de 

Deus na Terceira Revelação. 
  

http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-da-
biblia.html    

 
   Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/216, e 

devidamente adaptado para aqui. 
_________________________ 



     Livro # 41: “OS ASTROS ENCANTAM” – Espírito G. Delanne/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
105 

Ed. e-book: 
2017 

A “Numerologia Espírita” na Obra de 
Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 
Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 
Vivaldo P. S. Filho (São Luis reencarnado). 
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   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 
DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 
REENCARNADO COMO O MÉDIUM BAIANO VIVALDO P. S. FILHO, 
QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 
ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 
XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 
TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 
ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 
SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

“10 por causa da lei, 7 por causa do Espírito. A forma 
septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 
do Espírito Santo. Descansará - diz o santo profeta Isaías - 

sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei 
tem 10 mandamentos (...). Se ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E 

este é o número em que está toda a multidão dos bem-
aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de 
Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 
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_________________ 
   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 
pesquisa histórico-matemático-doutrinário, e como forma de trazer 
ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

de material para reflexão, pinçamos da obra original, “SÃO 
LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, um 
pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de 
grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores 
e religiosos, de uma maneira geral, e para aqueles que, por algum 
motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente 
o livro principal, possam verificar, mesmo que em síntese, o grau de 
alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 
(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 
Desdobramento Espiritual) de Vivaldo P. S. Filho, seguramente a 
reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 
histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 
ocorrência do acaso”?! Estamos convencidos de que não, pois o 
acaso, verdadeiramente, não existe. 

   E com relação ao mérito de sua obra mediúnica (ainda inédita no 
campo editorial doutrinário, a não ser por sua divulgação nas redes 
sociais da Internet, a exemplo do Facebook, e da sua própria 
Homepage Espírita), assim como em referência ao Capítulo 9 de 
Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 
descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou 
mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 
personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 
advertiu de que: “conheceremos a arvore pelos seus frutos”.   

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 
particularmente!), se levantarão contra a nossa empresa, como 
verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 
irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 
fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 
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Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 
de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 
evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 
tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 
nasceram sob a regência do signo de câncer, às 15hs do exato 
dia 10 do mês (7) de julho de 1964”... Curiosamente, Vivaldo 
nasceu no Hospital “Sagrada Família”, em Salvador/BA, numa 
perfeita alusão à sua condição de principal Provedor Genético 
da Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito 
bem (matematicamente) documentado na maioria das suas 40 
obras anteriores. 

 

   Se por um lado esta ocorrência se torna evidente, já que é muito 
natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis 
contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma 
outra pessoa que seja, também, médium de variadas 
faculdades psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o 
conjunto de características matemático-mediúnicas que foram 
produzidas e apresentadas até o presente momento, em seu 
conjunto numa coleção de  mais de quarenta (40) livros de 
inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de 
maneira clara, racional, e objetiva, sobre temas matemático-
transcendentais (Os Sinais & Códigos Secretos de Deus 
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no Espiritismo) que chegam a confundir até mesmo os mais 
excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 
Vida Espírita, e que, à rigor, esteja suficientemente capacitada para 
verter do Mais Alto, de um só golpe, toda esta imensa quantidade 
de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte 
tanto da obra original “SÃO LUIS IX”, quanto do seu Portfólio 
São Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São 
Luis IX”), sobre o tema da VOLTA de São Luis de França. 

 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 
sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 
caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 
matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 
pessoal de nosso querido companheiro Vivaldo P. S. Filho, como, em 
certos casos, as de Maria Isaura C. Cabral (Branca de Castela), 
Maria Francisca L. de Amorim (Margarida de Provença) e a de Joane 
Amorim R. de Santana, e agora a da sua marcante ligação com a F. 
O. (Ruth/Elizabeth d´Espérance), além das demais personagens que 
figuram nas duas obras acima citadas, e nas demais que tratam do 
mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 
do cantor norte-americano Elvis Presley (a reencarnação do Rei 
Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 
perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 
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Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da 
História, facultando desse modo uma maior precisão 
numérico-circunstancial em torno da “Aritmética 
Reencarnacionista” aqui em exposição, e um mapa matemático 
perfeito indicando as suas programações reencarnatórias, mediante 
cálculos precisos, embora muito simples de serem feitos. 

   Entretanto, acreditamos sinceramente que, por si só, a precisão 
mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 
quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 
nos últimos quatro anos, período em que se manteve à nossa 
disposição diuturnamente, e agora na produção do presente 
trabalho, faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo 
carinho no que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior 
para a Vida Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 
(vide as duas fotos da capa do livro “SÃO LUIS IX”) entre Vivaldo 
Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram 
esse livro-luz, quanto nos de Maria Isaura e Branca de Castela, 
Maria Francisca e Margarida de Provença, além das que constam em 
outras obras, como no caso da reencarnação atual de Santa Bárbara 
e Harriet Elizabeth B. Stowe como a Senhora Marcela Martins, como 
as de E. d´Espérance-Senhora F. O. (esta, no Livro # 22), 
como ficou evidente nos registros fotográficos 
(imagens/gravuras de época) de ontem quanto do hoje, podemos 
ficar tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico 
dos personagens em análise, tanto do passado quanto do 
presente (qualquer perícia mais aprofundada neste campo da 
técnica policial e criminalística deverá levar em consideração outros 
tantos aspectos de natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente 
Matemática, como é nosso caso aqui!), configurando assim mais 
uma prova material, mesmo que circunstancial, e 
documental, particularmente em torno da “Reencarnação 
Programada da Família Real de França” do século XIII, 
assim como a do século XVII – como apresentado de maneira 
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consistente no livro: “A Reencarnação Programada & Múltipla 
na Obra São Luis IX”. 

    

     

   Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri não 
somente foi a reencarnação de São Jerônimo, como também a de 
Gutenberg, O pai da Imprensa. 

   Nota do médium: Pelo Espírito Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS IX”, 
pag. 410, 411 e 412, adaptado pelo benfeitor a partir do seu texto original para 
esta nova versão de 11/06/2017, em “OS ASTROS ENCANTAM”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 
dentre outras atividades, exerceu a nobre função de Delegado de Polícia 

Civil), o exame pericial de Prosopografia, será de importante valia para os 
estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 
“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo doutrinária, 
com total isenção de animo, qualquer sério estudioso da 

Reencarnação verificará que o que estamos assistindo aqui é um 
caso (matematicamente) comprovado de Vidas Sucessivas.  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

 
 

Pelo Espírito                                                                      

GABRIEL DELANNE                                                           
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Do Médium Vivaldo P. S. Filho 

Novos Rumos à 
Mediunidade Espírita 

 
 

Pelo Espírito  
Hernani Guimarães Andrade 
(137 pág.). 
Livro # 30 
  

   Aqui veremos mais alguns específicos textos 
estudando sobre o empolgante e enigmático tema 
da “Reencarnação Programada” do Rei Luis IX 
de França, somente que agora tendo como ponto 
central a sua diversificada Mediunidade, já na 
roupagem atual do médium baiano Vivaldo Filho, a 
partir das obras do próprio Prof. Dr. Hernani G. 
Andrade, dando prosseguimento ao projeto de 



     Livro # 41: “OS ASTROS ENCANTAM” – Espírito G. Delanne/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
116 

Ed. e-book: 
2017 

Allan Kardec em desvendar os intrincados Mistérios 
da Matemática Divina, sob a visão poética e 
romântica dos Espíritos Amigos da Vida Maior. 
 

   Com esse pensamento, volta aos palcos 
da Mediunidade À SERVIÇO DO CRISTO o nosso 
querido companheiro das lides Evangélicas e 
Científicas do Espiritismo, o venerável Espírito do 
Prof. Andrade, com uma imensa bagagem de 
conhecimentos acerca da Vida Além da Morte, agora 
consubstanciada pela sua própria vivencia na 
pratica da Mediunidade Científica e Moral no âmbito, 
ou na esfera, dos seres desencarnados. 
 

   Além do que, outros grandes Mensageiros 
Espirituais aparecem com suas belas mensagens de 
fé, esperança, e caridade, sempre com aquele toque 
precioso do Bom Amigo, alertando, aconselhando, e 
instruindo! a exemplo de: Veneranda, Emmanuel 
(Reencarnado), Chico Xavier, Jair Presente, dentre 
outras queridas personalidades desencarnadas que 
vieram da 9a. Esfera Espiritual da Terra (Arte 
em geral ou Cultural e Ciência). 
 

   Uma obra atraente e pincelada de informações 
transcendentais a partir das faculdades psíquicas do 
seu co-autor mediúnico. 
 

   Ricamente ilustrado. 
 

LANÇAMENTO OFICIAL 
REALIZADO EM 27 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

 O ARQUIVO DIGITAL (EM E-BOOK) ESTÁ DISPONÍVEL PARA 
OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho: 
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus 

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho 
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Do Médium Vivaldo P. S. Filho 

No Grande Lar 
 

  
 

 

No Grande Lar 
Pelos Espíritos Neio Lúcio 
& Honoré de Balzac 
(143 pág.). 
Livro # 31 
 

   Uma linda obra mediúnica desenvolvida em 10 preciosos 
capítulos pelo Espírito Elvis Presley, um convidado muito 

especial dos Autores Espirituais. 
 

   Além disso, destas páginas de luz produzidas pelo 
coração amoroso do Rei do Rock (desencarnado), 
veremos mais dois envolventes e intrigantes 
capítulos finais elaborados pela sensibilidade de 
dois grandes Instrutores da Vida Mais Alta: que são 
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Neio Lúcio e Honoré de Balzac, nos trazendo 
novas informações matemáticas sobre 
a Mediunidade de São Luis de França 
reencarnado!... agora com conexão com o 
magnífico livro de André Luiz: "MECANISMOS DA 
MEDIUNIDADE" (Chico Xavier/FEB), em sua 1a. 
edição especial do ano de 2013...  
 

   São, sem dúvida, dois empolgantes estudos 
pela "Numerologia Espírita" que desce do Mundo 
Maior para desvendar os Mistérios Ocultos 
dos "Sinais" & "Códigos" Secretos de Deus 
do Espiritismo. 
 

   Temas como a mediunidade e a reencarnação são 
aqui apresentados a partir das próprias faculdades 
psíquicas de Vivaldo Filho. 
 

   Tudo apresentado de maneira agradável aos olhos 
e aos corações de todos os amantes da Terceira 
Revelação. 
  

    Livro Ricamente ilustrado!!! 
 

LANÇAMENTO OFICIAL 
REALIZADO EM 06 DE MARÇO DE 2017. 

 

 O ARQUIVO DIGITAL (EM E-BOOK) ESTÁ DISPONÍVEL PARA 
OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

 

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho: 
 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus 

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho  

“De graça recebestes, de graça daí.”                                  
– Jesus (Mt 10:8) 
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MENSAGENS ESPÍRITAS 

   
O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma série de 

quarenta (41) obras psicográficas ricamente ilustradas, em E-BOOKS: 
Completamente: “Grátis”!! 

______________ 

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens Espirituais 
sobre Ciência, Filosofia e Religião (inéditas), os Amigos da Vida 
Maior, em grande parte da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), consolam, 
esclarecem e animam os corações humanos, sempre desejosos que 
se encontram de transmitir aos companheiros encarnados na Terra: 
mais Amor e mais Carinho, mais Educação e mais Orientação, com 
palavras carregadas não somente de grandes verdades, mas, acima 
de tudo, de muita Esperança no futuro, para todos aqueles que se 

identificam, desde hoje, com as formosas promessas de Paz, 
Fraternidade e Solidariedade, do Divino Profeta, Jesus de Nazaré. 

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho: 
 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus 

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho  
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A Reencarnação de Allan Kardec 

 

Leia, estude e divulgue as obras da lavra 
mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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BY A FALANGE DA VERDADE 

OS ASTROS ENCANTAM!... 
 

    

Seja na vida ou na aparente morte, sempre estaremos 
a nos defrontar com as peripécias da Evolução, 

oferecendo para cada um de nós, enquanto seres 
predestinados à perfeição, mesmo que relativa, 

incontáveis oportunidades para que troquemos a nossa 
esfarrapada vestimenta material por uma túnica 

verdadeiramente luminosa, ao obedecermos o maior 
mandamento da Lei: Amando a Deus e amando ao 

nosso próximo. 

- Emmanuel 
By Gabriel Delanne/A FALANGE DA VERDADE                                                                                

(SEM FINS LUCRATIVOS – 06/2017)  


